
naudojimo instrukcija



Sėkmės istorija

COBB nešiojamų grilių pradžių pradžia - Pietų Afrikoje. Grilis buvo sugalvotas 
inžinieriaus, kuris ieškojo saugaus sprendimo maisto gamybai Afrikos kaimuose. Tuo 
metu dėl netinkamos priežiūros maisto gaminimo metu dažnai kildavo gaisrai. Be to, 
vietiniams gyventojams buvo sudėtinga gauti kuro maisto paruošimui.
Vyriausybės pasamdytam inžinieriui buvo iškeltas tikslas sukurti daiktą, kuris leistų 
saugiai, nesukeliant gaisrų, patogiai ir pigiai vietiniams gyventojams pasigaminti 
valgyti. Taip gimė COBB grilis: nekaistantis išorėje, naudojantis minimalų kiekį kuro, 
neskleidžiantis dūmų ir atviros liepsnos.
Pamažu COBB grilis tapo neatsiejama humanitarinių programų dalimi, kol galiausiai 
ilgai tobulinus, su visais įmanomais priedais paplito visame pasaulyje.
2001 metų gruodį žurnalas „Time“ pripažino COBB kaip vieną iš geriausiu metų 
išradimų. Patentuotas ir nuolatos tobulinamas grilis yra pelnęs ne vieną tarptautinį 
apdovanojimą už dizainą, konstrukciją ir tinkamumą kelionėms. Pasaulio sveikatos 
organizacija  2004 metais yra pripažinusi COBB, kaip sveiką maisto ruošimo priemonę.
Net ir su minimaliais pakeitimais, jau daugiau kaip 20 metų, COBB nuolatos patenka 
tarp TOP 10 įvairiausių žurnalų bei organizacijų rekomenduojamų kelioninių grilių.
Šiuo metu COBB griliais džiaugiasi virš 2 mln. žmonių iš daugiau kaip 40 šalių.

COBB grilio tobulėjimas nuo 1950
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      DANGTIS pagamintas iš nerūdijančio plieno, 
kuris atspindi grilio viduje esančią šilumą. 
Galima plauti indaplovėje.

1

       KURo ardelis yra pagamintas iš nerūdijančio 
plieno. Į jį dedami anglių briketai arba COBB 
Cobblestone anglių tabletė.
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       Pelenų indas skirtas sudėti uždegtukus, nuo 
kurių įdegamas kuras, esantis kuro ardelyje. Į 
jį taip pat subyra pelenai, susidarantys degant 
anglių briketams ar tabletei.
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      korpusas pagamintas iš nerūdijančio 
plieno tinklelio. Guminės kojos užtikrina, 
kad grilis nejudėtų ir neslystų. Kepimo 
metu jo šonai ir apačia išlieka vėsūs.
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   vidinis indas pagamintas iš nerūdi-
jančio plieno ir gali būti išimamas bei 
plaunamas indaplovėje. Į jį susirenka 
kepimo metu išsiskiriantys riebalai.   
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       kepimo plokštuma skirta pasirinkto patieka-
lo kepimui ir parūkimui. Kepimo metu 
išsiskiriantys riebalai ir sultys nubėga žemyn 
per plokštumos šonuose esančias skylutes. 
Jie nenukrenta tiesiogiai ant anglių, dėl to 
neatsiranda liepsnos liežuvėlių bei dūmų.
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    vidinio indo įdubimas. Į jį galima pilti 
vandenį, vyną ar alų, kad sukurtų garą.
Tai padeda mėsai ir žuviai iškepti 
sultingesnei. Į šią vidinio indo dalį galima 
sudėti ir iškepti bulves ar kitas daržoves.

      Apsauginis plastmasinis korpuso žiedas 
skirtas išlaikyti visada vėsią grilio apačią 
bei šonus.
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GRILIO dalys



Kaip pasiekti geriausią rezultatą
•Prieš kepant keptuves gerai įkaitinkite - uždėkite dangtį ir palaikykite 3-5 min.
Nuo kepamo maisto gabalų dydžio ir svorio priklauso kepimo trukmė ir reikalin-
gas kuro kiekis. 
•Galima kepti ir su dangčiu, ir be jo. Tai priklauso nuo patiekalo, kurį norite 
pagaminti, receptūros.
•Kepant kepsnius dangtį geriau nuimti, nebent oras būtų šaltas ir vėjuotas.
•Prieš kepdami mėsą ar žuvį atšildykite iki kambario temperatūros - kepsite 
trumpiau ir paruošto patiekalo struktūra bus ženkliai geresnė.
•Jei kepate uždengę dangtį, nekilnokite jo per dažnai: taip prarandama dalis 
šilumos ir prasiilgina kepimo trukmė. 
•1,5 kg viščiukui ar jautienos gabalui iškepti reikia maždaug pusantros valand-
os. 
•Kiaulienos ar avienos gabalas, sveriantis 1,5 kg, iškeps per maždaug dvi 
valandas. 
•Dešreles, žuvį, jūros gėrybes kepti galima ir uždėjus dangtį, ir be jo.                 
•Rūkinant mėsą ar žuvį, kepant gaminiusO iš tešlos ar ruošiant patiekalus, 
skirtus kepti orkaitėje, dangtis turi būti užvožtas.

Truputis praktikos ir Jūs neklysdami pasirinksite optimaliausią kepimo rėžimą 
įvertinę kepsnio savybes ir oro sąlygas.

Kepsininės įkūrimas
Su medžio anglies briketais:
Patalpinkite įdegtukus (4-5 vnt.) į pelenų indą (žr. 4) ir uždekite.
Į kuro ardelį (3) iki viršaus pridėkite briketų ir padėkite virš degančių įdegtukų. 
Kepsniams, žalios mėsos dešrelėms, paukštienai prireiks apie 8 briketų. Jei 
reikia iškepti didesnį nei 2kg mėsos gabalą, dėkite 10-12 briketų.  COBB 
Supreme grilio modeliui - iki 20 briketų.
Palaukite 15-20 minučių, kol briketai įsidegs ir įgaus pilką spalvą bei nuo jų 
nebesklis dūmai. Tik tuomet uždėkite pasirinktą grilio plokštumą, jei reikia 
kitus priedus ir dangtį.
Atminkite, kad briketų kiekis bei kepimo trukmė priklauso nuo pačių briketų 
kokybės (sudėties, dydžio, tankumo), oro sąlygų, kepamų patiekalų dydžio bei 
temperatūros.
Su COBB Cobbelstone tabletėmis:
Įdėkite kokoso tabletę į kuro ardelį (3). Su degikliu uždekite tabletės vidurį ir 
palaukite kol tabletė taps pilka (apie 5min). 
Jeigu neturite degiklio, pelenų inde (4) su žiebtuvėliu uždekite vieną pride-
gtuką. Įsidegus pridegtukui, įdėkite kuro ardelį su tablete. 
Tabletei tapus pilkai uždėkite pasirinktą kepimo plokštumą ir grilio dangtį. Po 
kelių minučių į grilį įdėkite kepamus produktus. Tabletė kaitri būna apie 2-2,5 
val. 



Papildomas skonis ir aromatas
Kad kepsniai įgautų puikų skonį ir aromatą, į vidiniame inde (6) esantį įdubimą 
(7) galite įdėti (įpilti) šių produktų ir (ar) prieskonių:
Iki 250ml (1 stiklinė) vyno, alaus , sultinio, vandens su trupučiu citrinos sulčių 
ir/ar alyvuogių aliejaus, susmulkinto svogūno, česnako, šviežių ar džiovintų 
prieskonininių augalų.
Taip pagerinsite kepamos mėsos ar žuvies skonį ir aromatą, ji bus minkštesnė 
ir sultingesnė.

Vidinio indo išnaudojimas kepimui
Daržoves paskaninkite prieskoniais, sviestu ar alyvuogių aliejumi, suvyniokite į 
foliją ir kepkite vidinio indo (6) įdubime (7). Stambias ir kietas daržoves (bulves, 
morkas, moliūgą) patartina pasmulkinti. Kepkite apie 40 minučių. Kepimo 
metu jas vieną kartą apsukite.

Kepiniai iš tešlos
Galite kepti tiek savo gamybos, tiek parduotuvėje pirktus šaldytos tešlos 
gaminius (prieš tai atšildžius).
Duona keps ne mažiau 45 minučių – tai priklauso nuo kepimo būdo ir 
kepaliuko dydžio.
Bandelės keps maždaug 35 min. Tam prireiks tik 4 vnt. kuro briketų. Apverskite 
po 20 min.
COBB grilyje galite iškepti ar pasišildyti ir picą.

Rūkymas
Pasirinktas medžio drožles 20-30 minučių pamirkykite vandenyje. Prieš 
pradėdami rūkyti nupilkite vandenį. 
Išmirkusias drožles berkite ant paruoštų (nudegusių/pilkų) anglių briketų ar 
tabletės. Sudėkite reikalingas kepimo plokštumas ir norimą rūkyti produktą. 
Uždenkite dangtį. 
Reikalingas drožlių kiekis priklauso nuo kepamo patiekalo, jo dydžio, pačio 
parinkto medžio suteikiamo aromato ir jo stiprumo, pvz. apelsinmedžio ir citrin-
medžio drožlės suteiks švelnų, lengvą aromatą ir subtilų skonį, šviesiai gelsvą 
spalvą, tuo tarpu kiti medžiai gali suteikti ryškų, sodrų skonį ir tamsią spalvą 
(alksnis, karija ir pan.).



Galimos problemos
Maistas tinkamai neiškepa:
Per dažnai kilnojamas dangtis. 
Panaudotas per mažas kuro briketų kiekis neatsižvelgus į ruošiamo maisto 
kiekį. 
Pasirenkami prastos kokybės briketai.
Naudojami sudrėkę anglies briketai.
Kepamas sušaldytas maistas.
Grilis naudojamas itin vėjuotoje vietoje.
Esant itin žemai temperatūrai, rinkitės aukščiausios kokybės briketus, jų dėkite 
daugiau nei įprastai.

Maistas turi pašalinį skonį:
Kepti pradėta per anksti, nepalaukus, kol briketai tinkamai įsidegs.
Naudojami nekokybiški briketai.
Jei buvo rūkoma, naudotas per didelis per stiprių medžio drožlių kiekis.

Maistas sudega:
Panaudotas per didelis kuro kiekis, neatsižvelgus į ruošiamo maisto kiekį.
Kepta per ilgai.
Buvo marinuota prieskoniais/marinatais sudėtyje turinčiais cukraus/saldumo.

Kaip išvalyti kepsninę
Baigus naudoti nuimkite dangtį (1) ir kepimo plokštumą (2), kad kuro likučiai 
galėtų visiškai sudegti. 
Į vidinio indo įdubimą (7) įpilkite 2 stiklines plovimui skirto vandens. Palaukite 
kol įpiltas vanduo sušils. Išvalykite jį su virtuviniu popieriniu rankšluosčiu.
Visas metalines kepsninės dalis galima plauti indaplovėje.
Nevalykite indų šveitimo priemonėmis ir abrazyvinėmis kempinėmis teflonu ar
lydiniu dengtų kepimo lėkščių.
Teflonu dengtas kepimo plokštumas valykite kol jos įkaitusios. Geriausia tai 
daryti su su sausu/sudrėkintu virtuviniu popieriniu rankšluosčiu. Nenaudokite 
šveitimo priemonių joms valyti. 
Visas iš nerūdijančio plieno pagamintas grilio dalis galite valyti su specialiomis 
grilių/židinių valymo priemonėmis. Griliai.lt parduotuvėje galite įsigyti ypač 
aukštos kokybės itin gerai valančią priemonę GRANIT (naudojamą 
profesionaliose virtuvėse). 



Gamintojo garantijos
COBB International, siekdama dar labiau išplėsti kepsninės galimybes, nuolat 
išbando naujas idėjas, kurios vėliau virsta  COBB įrangos priedais. Juos galima 
įsigyti atskirai. 
Jei turite klausimų apie šią kepsninę arba pageidaujate papildomos įrangos, 
galite kreiptis el.paštu: info@griliai.lt arba įsigyti internetinėje svetainėje  
www.griliai.lt bei Griliai.lt firminėje parduotuvėje Kaune, Žemaičių pl.37.

Kaip saugiai naudotis
Baigus naudoti, visada išvalykite kepsninę.
Nepalikite įkaitusios kepsninės be priežiūros: perkaitinti riebalai ar aliejus gali 
užsidegti.
Neleiskite vaikams naudotis kepsnine be suaugusiųjų priežiūros.
Nepamirškite, kad metaliniai (darbiniai) kepsninės paviršiai (išskyrus korpusą 
(5)) kepimo metu stipriai įkaista.
Grotelėms, lėkštėms pakelti (kai karštos) naudokite specialią rankeną.
Nenaudokite kepsninės  COBB prastai vėdinamose patalpose - degant anglims 
išsiskiria anglies monoksidas, kuris gali būti pavojingas sveikatai.

Kad tarnautų ilgai
Nenaudokite jokio skysto kuro anglies briketų uždegimui.
Nenaudokite šveitimo priemonių valyti teflonu dengtiems paviršiams.
Įsitikinkite, kad kepimo plokštumos neliečia apsauginio plastmasinio korpuso 
žiedo (8).
Periodiškai patikrinkite ar tarpas tarp grilio dangčio (1) ir plastmasinio apsaugi-
nio korpuso žiedo (8) yra ne mažesnis kaip 8 mm. 
Norėdami maistą ruošti ant sunkių indų (pvz. ketaus gaminių) įsitikinkite, kad 
tarpas tarp grilio dangčio (1) ir plastmasinio apsauginio korpuso žiedo (8) yra 
ne mažesnis kaip 8 mm.  
Naudokite tik anglių briketus ar anglių tabletes. Grilis nėra skirtas kūrenimui 
malkomis.
Nemėtykite kepsninės COBB ir jos dalių, nenaudokite jų ne pagal paskirtį.
Nedėkite grilio dangčio (1) ant grilio, jeigu viduje nėra nei vienos plokštumos 
(dėl per didelio, per ilgai anglių briketų skleidžiamo karščio gali aptirpti dangčio 
rankenėlė).
Kepimo plokštumos turi būti dedamos  “gerąją”, kepimo puse į viršų.



kepimo grotelės

gili keptuvė (Wok)keptuvė (pan)

Grilio lėkštė griddle+

vienkartinis
vidinis indas

Grilio dangčio
laikiklis 

Bambukinė pjaustymo
lentelė 

picos akmuo 

Maisto termometrasĮrankių rinkinys

Priedai

Universalus indas

Sukamojo iešmo sistema
(rotisserie)

Receptų knyga kokosų kevalų
anglies tabletės

universali lėkštė
(deflektorius)

paaukštinimas
su stoveliu vištai

krepšys

Priedus galite įsigyti:

Žemaičių pl.37, Kaunas
www.griliai.lt

komplektas (bbq kit)


